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„Igor, Adam i Asia oraz Gang Szalonego Chomika" 

Opowiadanie z czasu nauki zdalnej. 

Historia prawdziwa z elementami fikcji literackiej. 

 

 Zawsze myślałem, że nie lubię szkoły. Wciąż tylko czekałem na weekendy, przerwy 

świąteczne, ferie czy wakacje... aż do pewnego momentu. Ogłoszono epidemię, we 

wszystkich programach telewizyjnych huczało od niepokojących informacji o COVID-19. 

Baliśmy się zarażenia tym wirusem, tym bardziej, że tak naprawdę nic o nim nie 

wiedzieliśmy. Na początku wszyscy nas przekonywali, że z łatwością go pokonamy, jak tylko 

będziemy dbali o dezynfekcję rąk i noszenie masek.  

 Tego dnia byłem bardzo zmęczony. Cieszyłem się, że zaczął się piątek i już niedługo 

nadejdzie koniec tygodnia pełnego różnych sprawdzianów i kartkówek. Na szóstej lekcji  był 

w planie język polski z p. Grażyną Słumińską, na którym kończyliśmy omawiać "Felixa, Neta 

i Nikę oraz Gang Niewidzialnych Ludzi". To moja ukochana lektura autorstwa Rafała Kosika. 

Uwielbiam tego pisarza. Znam wszystkie części niezwykłego cyklu i zmartwiło mnie, gdy 

autor na swojej oficjalnej stronie internetowej ogłosił, że musi przesunąć na kolejny rok 

premierę najnowszej książki z tej serii. 

 Cieszyłem się bardzo, bo dostałem piątkę za aktywność. „Jeszcze tylko biologia”- 

pomyślałem. Gdy tylko p. Marzena Waliłko sprawdziła listę obecności, wszedł pan dyrektor 

Jan Rutkowski ubrany w wyprasowaną koszulę oraz eleganckie spodnie. Nie kryjąc 

zdenerwowania, poinformował nas: 

- Drodzy uczniowie, ogłaszam, że zawieszamy zajęcia lekcyjne w systemie stacjonarnym. Na 

naszej stronie internetowej umieścimy różne zadania do wykonania, które należy wysyłać na 

pocztę elektroniczną szkoły. Poza tym będziecie łączyć się z nauczycielami, korzystając z 

aplikacji Microsoft Teams. 

Po usłyszeniu tej informacji w oczach p. Waliłko pojawiły się łzy. Równie dobrze 

mogłaby się nazywać pani Mikroskop, bo tak kocha różne pokazy i eksperymenty. Ma czarne 

włosy, jest wysoka i szczupła, a chodzi tak szybko, jakby skakała. Lubimy jej lekcje,  ciągle 

wykonuje różne doświadczenia, a także pozwala nam w pracowni karmić rybki, podlewać 

rośliny i wyciągać zwierzątka z klatek. Moim pupilem jest chomik, który nazwałem imieniem 

Lilka. Ma szaro-białe futerko z ciemnym paskiem na grzbiecie oraz czarne oczka i różowy 

nosek. Patrzę na tego miłego „tłuścioszka”, gdy chrupie ziarenka kukurydzy i słonecznika.   

Widząc przygnębienie nauczycielki, postanowiłem zapytać: 

- Dlaczego pani płacze? Niedługo wrócimy! Proszę się uśmiechnąć! 
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- Jestem smutna- mówiła pani, ocierając łzy. – Martwię się o moje zwierzątka. Kto nakarmi 

Lilkę, Kulkę, Kiki? Do akwarium mogę wrzucić specjalny krążek, ale co z moimi 

gryzoniami? 

- Tylko o to chodzi? Proszę się nie martwić! Ja biorę do domu Lilkę, myślę, że Adam i Asia 

też pomogą. Oni kochają te wszystkie zwierzątka. 

 Tak, jak przypuszczałem, moi przyjaciele zaopiekowali się maluchami i w faunariach 

zabrali je do domów. Wszyscy krzyczeli: „Hurra”! Ja też byłem podekscytowany i 

postanowiłem do nich zadzwonić. Rozmawialiśmy, a właściwie to krzyczeliśmy, jak bardzo 

jesteśmy szczęśliwi. "Będę grał na komputerze"- mówił Adam. "Przeczytam wreszcie całą 

serię o Ani z Zielonego Wzgórza"- planowała Asia. "Będę wreszcie grał na podwórku w moją 

ukochaną koszykówkę i pobawię się z Lilką"- pomyślałem, wyobrażając sobie te szczęśliwe 

chwile. 

 Lekcje on-line okazały się bardzo męczące. Bolał mnie kręgosłup i łzawiły oczy. 

Nauczyciele starali się urozmaicać lekcje, wprowadzając prezentacje, quizy, krzyżówki, 

udostępniając filmy. Najbardziej interesowały mnie spotkania z panią Waliłko, która 

przygotowywała dla nas różne filmy. Tego dnia mieliśmy lekcję o gryzoniach. Z łatwością już 

teraz rozróżnię chomika syryjskiego od dżungarskiego czy chomika Roborowskiego. Gdy 

zakończyły się zajęcia, zszedłem do kuchni, by nakarmić Lilkę. Jak zwykle, położyłem się na 

podłodze i przyglądałem się „maluszce” szalejącej na kołowrotku. W pewnym momencie 

chomik zaczął nagle straszliwie puchnąć, aż wreszcie osiągnął takie monstrualne rozmiary, że 

starannie wykonana klatka po prostu pękła. Przecierałem oczy ze zdumienia, bo Lilka wyjęła 

telefon komórkowy z antenką i usłyszałem słowa: 

- Dzień dobry, szefowo. Czas na kolejną akcję. Musimy uwolnić naszych braci z ostatniego 

sklepu zoologicznego! Dziś czas na „Boksera”! 

- Tak, oczywiście, furgonetka przyjedzie  o dziewiętnastej. Bądź uważna, nie daj się złapać!- 

odpowiedział kobiecy głos. 

 Faktycznie, gdy było już ciemno, pod moim domem pojawił się samochód z napisem 

„Korporacja CHOMIK”, a w nim w okularach i masce siedziała pani od biologii, a za nią 

ogromne zwierzęta: Kulka i Kiki. Auto zabrało Lilkę i ruszyło z piskiem opon, a ja nadal nie 

mogłem dojść do siebie. „Zaledwie minęły trzy tygodnie zdalnego nauczania, siedzenia przed 

komputerem, zakazu wychodzenia z domu, a tu takie problemy z moją głową i wzrokiem”- 

pomyślałem. Gdyby rodzice byli w domu, na pewno poprosiłbym ich, żeby mnie uszczypnęli 

i zmierzyli temperaturę. „Co tu robić?”- zamartwiałem się. Postanowiłem zadzwonić do 

moich przyjaciół: Adama i Asi. Myślałem, że mnie wyśmieją, ale oni powtórzyli, że z ich 
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zwierzętami stało się tego wieczoru dokładnie to samo - zaczęły puchnąć, rosnąć i rozsadzać 

klatki, po czym po prostu… wyszły z domu i wsiadły do auta. 

 Nagle samo włączyło się radio i usłyszałem komunikat: „Kolejny napad na sklep. 

Właściciele załamani. Zginęły wszystkie chomiki. Do lokalu weszły wielkie gryzonie ubrane 

w ciemne okulary i zastraszyły swymi pazurami pracowników obsługi. Nie zabrały pieniędzy 

ani innych zwierząt. Na zakończenie odezwały się ludzkim głosem: Nigdy nie zadzieraj z 

Gangiem Szalonego Chomika”. 

 

 Nagle obudził mnie znajomy dźwięk zamykanego garażu. Przeciągnąłem się i 

zobaczyłem, że leżę w kuchni, a nad swoją głową ujrzałem rodziców z przerażonymi minami. 

Zamiast w łóżku, byłem na podłodze. Już otwierałem usta, by przekazać moją sensacyjną 

nowinę, ale zobaczyłem, że Lilka jest w klatce i spokojnie śpi. Następnego dnia 

opowiedziałem mamie i tacie tę niezwykłą historię. Rodzice zaśmiali się, że Rafał Kosik stał 

się sławny dzięki powieści „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”, a może ja 

powinienem napisać opowiadanie „Igor, Adam i Asia oraz Gang Szalonego Chomika”. Nigdy 

nie zapomnę tego niezwykłego, trochę przerażającego, ale i zabawnego snu, dzięki któremu 

będę z uśmiechem wspominał ten trudny dla wszystkich czas nauki zdalnej. A gdy już 

powrócę do szkoły, opowiem go pani Waliłko, już teraz wyobrażam sobie uśmiech na jej 

twarzy… A Lilka? Myślę, że już zostanie w moim domu na stałe… Nigdy jej nie oddam… 

           

Igor Pilarski, klasa 6f 
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